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1. Introduksjon   

Bakgrunn  

Denne rapporten er utarbeidet av arbeidsgruppen for digitalisering med representanter fra 

fakultetene, administrasjonen og studentparlamentet. Arbeidsgruppen har vært ledet av Marianne 

Brattland, direktør for administrasjon og virksomhetsutvikling. Arbeidsgruppens deltakere har vært: 

Gunhild Odden, prorektor for forskning, Helene Lund, prorektor for utdanning, Hilde Trygstad, 

seksjonsleder, bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv, Anna Steen-Utheim, 

senterleder, SLIPP, Vidar Tobiassen, e-læringskoordinator, SLIPP, Tomas S. Drønen, dekan, fakultet 

for teologi, diakoni og ledelsesfag, Olav Thorshaug, seksjonsleder IT-avdelingen, 

Gunhild Regland Farstad, førsteamanuensis og studieleder fakultet for sosialfag, 

Nina Vahl Sletteland, førstelektor, fakultet for helsefag, Bergen, 

Ingerd Irgens Hynnekleiv, høgskolelektor, fakultet for helsefag, Oslo, Ida N. Fredriksen, 

leder, studentparlamentet, Iselin Bråten Yucedag, kommunikasjonsrådgiver ved avdeling for 

kommunikasjon og merkevarebygging. Cecilie Claviez, rektors rådgiver, har vært sekretær for 

arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens arbeid har pågått i perioden 7. april til 8. juni 2021.    

I VIDs virksomhetsplan 2020-2021, vedtatt av høgskolestyret 2. desember 2019, er det under 

virksomhetsmål 4 nedfelt at VID skal utarbeide en plan for digitalisering av faglig og administrativ 

virksomhet. Høgskolestyret har bedt om å få sak om digitalisering på sitt styremøte 14. juni 2021 til 

behandling. Rektors ledermøte godkjente mandatet for saken 26. oktober 2020.  

Arbeidsgruppen har jobbet ut fra et mandat med målsetning om å utarbeide en rapport for VIDs 

digitaliseringsarbeid for å sikre at det gis høy prioritet og at hele organisasjonen deltar aktivt. VID har 

investert betydelig midler i digital infrastruktur, og vil de neste årene ta i buk nye formålsbygg der 

nye arbeidsformer og økt bruk av teknologi på faglig og administrativ side er et premiss for 

utviklingen av rom og bygg. VID har lykkes med mye digitaliseringsarbeid, men har likevel noen 

utfordringer. VID må levere enda bedre digital undervisning og samhandling til våre studenter, og vi 

må forenkle det administrative arbeidet. Digitalisering skal gi en enklere hverdag for studenter, 

ansatte og våre samarbeidspartnere. For å få til det må vi bruke ny teknologi, vi må være innovative 

og vi må kunne endre oss. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte seksjon eller fagområdet. VID 

må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov, 

uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Spesifikke satsningsområder som er berøret i arbeidet 

er: utdanning, forskning, formidling og administrativ virksomhet. Herunder har følgende tema vært 

dekket:  

• Visjon og målbilde for digitalisering ved VID 
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• Digital kompetanse på ulike nivåer i organisasjonen 

• Strategisk IT-ledelse 

• Digital kommunikasjon internt og eksternt 

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Arkitektur og standardisering 

• Deltakelse i sektordrevne IT- og digitaliseringsinitiativ og eventuell deltakelse i 
fellesprosjekter i «stiftelsesfamiliene» 

• Investeringer og drift i infrastruktur og systemer  

• Campusutforming 

 

Mandatet ga anmodning om at digitaliseringsrapporten skulle legge seg tett opp til den nye 

nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-sektoren på bestilling av Kunnskapsdepartementet og 

utført av Unit (15. januar 2021).1 Det er en uttalt forventning fra departementet gjennom 

tilskuddsbrevet for VID for 2021,2 om at den nye digitaliseringsstrategien følges opp gjennom 

virksomhetsstrategier og utviklingsarbeid. Rapporten teamtiserer dette i mer detalj i kapittel 3 

(Nåstuasjonsbeskrivelse for VID).   

Forankring  

Forankring hos ansatte og studenter har vært en viktig premiss for arbeidet med rapporten. 

Forankringen har skjedd gjennom flere flater og nivå, og man har tatt i bruk nye virkemidler for 

medvirkning. Under overskriften, et fellesløft for digitalisering, har de ansatte blitt orientert om 

digitaliseringsarbeidet i ‘rektors time’, et allmøte der rektor inviterer de ansatte til 

informasjonsutveksling om viktige høgskoleovergripende saker, i mars, mai og juni. De har blitt 

invitert til ukentlige digitale torsdagsfrokoster3 fra april til juni med eksterne gjester som har 

presentert digitalisering innenfor et bredt spenn og sektorer. Disse gjestene har deltatt:  

Dato  Navn og tittel  

15.04   «En digitaliseringsstrategi for UH-sektoren»   

Terje Mørland, avdelingsdirektør, Unit   

22.04  «Det diakonale sykehus i en ny tid: digitalisering på Haraldsplass»  

Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus  

29.04  «Fremtidens arbeidsgiver»   

 
1 https://www.unit.no/ny-digitaliseringsstrategi-uh-sektoren 
2 https://www.vid.no/filer/tilskuddsbrev-fra-kunnskapsdepartementet-til-vid-for-2021/ 
3 https://www.vid.no/nyheter/felles-loft-for-digitalisering-ny-torsdagsfrokost-22-april-kl-08.00-08.30/ 
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Heidi Wiggen, partner, Visindi AS  

06.05   “Digitalisering for å overleve: nyheter i sosiale mediers tid”  

Lars Helle, sjefsredaktør Stavanger Aftenblad   

20.05   «Enklere e-Helse-Norge?»    

Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør helsedata, Direktoratet for e-helse  

27.05   «På nett? Bredbånd til folket»      

Toril Nag, konserndirektør tele, Lyse AS 

03.06   “Klyngesamarbeid: Helseløsninger i verdensklasse?”  

Bent-Håkon Lauritzen og Gry Helene Stavseng, prosjektledere, Norway Health Tech  

10.06  «Hva betyr robotisering og kunstlig intelligens for UH-sektoren?» 

Morten Irgens, utviklingsdirektør, Høgskolen Kristiania   

17.06 Lansering av VID digitaliseringsstrategi 

Marianne Brattland, direktør administrasjon, VID m.fl. 

 

Det har vært stor interesse for serien, og over hundre ansatte deltok på første frokost. Det har vært 

rundt 60-80 deltakere på hver frokost som har foregått fra 08.00 til 08.30 hver torsdag. Videre har de 

ansatte også blitt invitert til å komme med kommentarer til og innspill på arbeidet underveis med 

digitaliseringsrapporten gjennom en dedikert padlet tilgjengelig på nettsiden.4  

 

2. Formål og hensikt med rapport om digitalisering for VID 

Status for rapporten  
Digitalisering er komplekst og dynamisk og griper inn i mange nivå på tvers av høgskolen. Noe er 

lovpålagt (for eksempel krav til informasjonssikkerhet og personvern, og universell utforming), noe 

følger nasjonale og internasjonale føringer og god praksis (for eksempel FAIR-prinsippene for deling 

og gjenbruk av forskningsdata og EUs definisjoner av Open Science), noe er viktig for å kunne tilby 

høy utdannings- og forskningskvalitet, og noe skal være på plass for å sikre optimal 

virksomhetsstyring.  

VID er i en fase hvor prosesser knyttet til strategi, planer og budsjetter og en kortere tidshorisont på 

tre år for utarbeidelsen av langtidsbudsjettet, samkjøres. Det skal utformes en ny strategi for VID for 

2022-2024 som tar opp i seg flere viktige profilsaker som bærekraft, digitalisering, 

internasjonalisering i utdanning og forskning, og ekstern samhandling, innovasjon og 

 
4 https://www.vid.no/nyheter/arbeidsgruppen-for-digitalisering-ber-om-din-tilbakemelding/ 
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arbeidsrelevans. Ikke minst har VID fått en uttalt universitetssatsning som vil farge strategien og 

prege de langsiktige ambisjonene.  

Digitaliseringssatsingen vil derfor spille en viktig rolle inn i ny strategi slik at VID kan styre frem til et 

ambisiøst målbilde om å bli Norges første private/uavhengige universitet innenfor den verdibaserte 

delen av UH-sektoren innen 2028/2030. I så måte vil digitaliseringsarbeidet være med å understøtte 

den nye strategien på samme måte som satsninger rundt bærekraft, internasjonaliseringen i 

utdanning og forskning, og ekstern samhandling vil gjøre.  For å kunne avdekke utfordringer og 

identifisere områder som krever oppmerksomhet og innsats er det avgjørende å gi en samlet, ærlig 

statusoversikt for hele virksomheten når det gjelder digitalisering. Rapportens fremste formål er 

derfor å presentere hele bredden av utfordringer knyttet til nåsituasjonen, og gi en vurdering av 

hvordan disse best mulig skal adresseres gjennom et passende målbilde og effektive tiltak for 

måloppnåelse. Det er en verdi i å få frem omfanget av hvordan organisasjonen håndterer 

digitalisering for å kunne jobbe effektivt med særlige utfordringer. 

Rapporten kommer på et tidspunkt som er fruktbart for strategiprosessen, og vil kunne gi viktige 

føringer og premisser i arbeidet med ny strategi for VID 2022-2024. Rapportens siste kapittel 

(Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’) vil presentere konkrete forslag til hvordan 

digitaliseringsarbeidet bør følges opp. Det foreslås blant annet at det utvikles tydelige veikart som 

dimensjonerer aktiviteter ut i tid og som konkretiserer type verktøy og kompetanse som trengs 

fremover. Denne rapporten gir dermed høgskolestyret et genuint første innblikk (trinn 1) i hvordan 

nåsituasjonen knyttet til digitalisering oppleves i virksomheten per juni 2021, og hvordan man 

vurderer oppfølgingen for å møte utfordringene. I neste omgang (trinn 2) vil styret få forslag til 

strategi som konkret viser hvilke verktøy som trengs, hvordan kompetansen kan heves, og hva 

aktivitetene vil koste.  

Rapporten er organisert på følgende måte: 

Kapittel 1 og 2 ser på bakgrunnen, formålet og konteksten for digitaliseringsarbeidet.  

Kapittel 3 presenterer en nåsituasjonsbeskrivelse av VID som fungerer som et oversiktsbilde av 

organisasjonen på feltene utdanning og undervisning, forsking og formidling, og administrative 

støttetjenester. 

Kapittel 4 presenterer målbildet for VID med tiltak til oppfølging.  

Kapittel 5 anbefaler konkrete oppfølgingspunkter for VID.  

La oss først trekke inn konteksten for arbeidet med digitalisering før nåsituasjonsanalysen 
presenteres i neste kapittel.  
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Kontekst for arbeidet med digitalisering  

Det er flere parametere som danner konteksten for VIDs satsning på digitalisering, og hvor det er 

naturlig å knytte opp forventninger om gevinstene dette arbeidet skal gi.  Som en del av konteksten 

for denne rapporten er det nyttig å avgrense og avklare begrepet digitalisering og hvordan det 

brukes i denne sammenhengen. Det snakkes i rapporten vekselvis om VIDs digitaliseringsarbeid og 

digitaliseringssatsing. Forståelsen er derfor instrumentell med fokus på hvordan digitalisering 

anvendes, gir merverdi og gevinster.  VID skal satse på digitalisering fordi det er en forutsetning for å 

ta oss dit vi skal. Hvilke konkrete gevinster skal digitaliseringen gi?  Digitalisering handler om å møte 

krav til endring og utvikling gjennom å bruke teknologi. Vi digitaliserer ikke for digitaliseringens skyld, 

men for å øke kvaliteten på våre studietilbud og forskning, og for å få best mulige betingelser for 

forskning, formidling og effektiv administrasjon.   

VID ønsker å oppnå:  

1. Mer tilgjengelig og fleksibelt utdanningssystem med relevante studieprogrammer 

2. Økt læringsutbytte for studentene: personifisering og individualisering.  

3. Innta en tydeligere rolle som kunnskapsaktør for hele samfunnet, også i et globalt perspektiv. 

4. Tilby utdanning som fremmer livslang læring.  

5. Tilby forskning og innovasjon for et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn.  

 

Det er også andre begrep tilknyttet digitalisering som standardisering og robotisering som også kan gi 

resultat som ikke bare er utvetydig positive (for eksempel mindre menneskelig kontakt) og knytter til 

seg problemstillinger som må diskuteres internt. Denne rapporten har ikke anledning til å gå dypere 

inn i dette nå, men ønsker å inspirere til at det er bevissthet rundt effekten av og målsetningene 

knyttet til digitalisering i VID.  

Her nevnes de viktigste parameterne som danner konteksten for digitaliseringsarbeidet, og så vil 

kapittel 5 (Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’) tematisere hvordan tiltakene skal gi forventede 

resultat opp mot disse. 

Internrevisjonsrapport  

Det har i tiden fra desember 2020 til mars 2021 pågått internrevisjonsarbeid ved VID, og interrevisor 

har presentert anbefalinger knyttet til styring, satsninger og strategiutvikling. Følgende løftes frem 

som spesielt relevant for digitaliseringssatsingen: (1) fremme involvering fra organisasjonen i 

fremtidig strategiutvikling, (2) etablere forenklet målstruktur som gir bedre samordning fra strategi 

til handlingsplaner, (3) innrette et system for risikostyring og integrere dette i styringsprosessene ved 



8 
 

VID, (4) bygge opp robuste administrative støtteprosesser som både kan jobbe drifts- og 

utviklingsfokusert, (5) vurdere nytt verktøy for virksomhetsstyring som gir blant annet bedre tilgang 

til gode HR-data, og (6) jobbe kontinuerlig med å sikre en felleskultur for VID.  

En del prosesser er allerede i gang som følge av internrevisjonsarbeidet. I istedenfor å ha et 5-årig 

langtidsbudsjett i tillegg til det årlige budsjettet endres nå tidshorisonten på langtidsbudsjettet til tre 

år. Dette vil gi et bedre grunnlag for å utarbeide langtidsbudsjettet, inkludert satsninger knyttet til 

digitalisering, og det vil passe formatet til ny strategi for VID 2022-2024 (se under). 

Videre når det gjelder anbefalingen knyttet til god tilgang til HR-data, er dette et element som favner 

vidt, og som omhandler bevissthet rundt rekruttering, kompetanseheving, turnover, betingelser osv. 

Det er en utfordring for universitets- og høgskolesektoren, inkludert VID, å sikre god og kontinuerlig 

fag- og undervisningskompetanse. VID er i konkurranse med andre på samme fagfelt. 

Konkurransesituasjonen er blant annet knyttet til et generasjonsskifte innen fagfeltet, der flere 

institusjoner er i samme situasjon som VID med behov for å erstatte et større antall ansatte som går 

av med pensjon. Generelt har det over tid vært en utfordring å få nok kvalifiserte kandidater med 

førstekompetanse og professorkompetanse innen helsefag. Samtidig opplever VID turnover på 14,3% 

for 2020 (teknisk-administrativt ansatte: 15,9% og vitenskapelige ansatte: 13,2%).5 For å kunne nå 

ambisjonene er høgskolen avhengig av dyktige medarbeidere på alle poster, samtidig som vi må 

lykkes med kravene om effektivisering og avbyråkratisering, og spissede og kompetente 

administrative støttetjenester. Det krever målrettet arbeid med smarte digitale løsninger som 

strømlinjeformer tjenestene mot ansatte på flere nivå.  

Interrevisor har også vurdert personvernområdet, og VID sin ivaretakelse av krav og føringer gitt i 

personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) (“personvernregelverket”). Anbefalinger 

vil bli gitt før sommeren 2021.  

En lærende og digitalt nysgjerrig organisasjon  

Det nyopprettede VID-akademiet vil få en naturlig rolle med å stimulere til læring og digital 

nysgjerrighet. Digitale verktøy blir en stadig mer naturlig del av undervisning og læring i møte med 

studentene, og vil også være en del av metodene som benyttes i kursporteføljen som over tid bygges 

opp i VID akademiet. Det digitale formatet gir særlig mulighet for læring når det passer den enkelte, 

og vil også gjøre det mulig å lære sammen med andre på tvers av campus og fakultet. VID-akademiet 

vil bidra med digital nysgjerrighet i møte med læring og utvikling, samtidig som den kollegiale 

 
5 Data fra VIDs virskomhetsstyringssystem  
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kontakten og læring i fysisk fellesskap vil stå sentralt. VID-akademiet vil også naturlig tilby kurs og 

kompetansehevende tiltak knyttet til de digitale verktøy og endringer som rulles ut i organisasjonen. 

Campusutviklingsprosjektene  

VID har en flercampusmodell, og er for tiden involvert i parallelle campusutviklingsprosjekt i tre byer. 

Frem til høsten 2024 vil VID flytte inn i nye campusbygg i Bergen, Stavanger og Oslo der det er lagt til 

rette for tverrfaglig samarbeid, nye måter å jobbe på og en mer bevisst og strategisk bruk av arealene 

på campus. Videre er det lagt til grunn at campusprosjektene skal bidra til å (1) styrke VIDs posisjon, 

(2) fremme samarbeid, læring og kunnskapsdeling, (3) etablere nye arbeidsformer, (4) øke 

innovasjon, effektivitet og produktivitet, (5) øke trivsel og arbeidsglede og fremme en positiv kultur. 

Digitalisering spiller en nøkkelrolle i hvordan lykkes med kommunikasjon, arbeidsprosesser og 

samhandling på tvers av studiested. Dette må inkorporeres i måten campusene våre vil fungere med 

enkelt grensesnitt mellom fysisk- og digital tilstedeværelse. Andre ting det jobbes med er for 

eksempel selvbetjeningsløsninger, digitale veivisere, digitale oppslagstavler og løsninger på 

mobiltelefon.  

Læring fra pandemien  
Et viktig bakteppe for rapporten er læringen som er gjort gjennom pandemien, hvor VID, sammen 

med hele sektoren, hurtig omstilte til digital undervisning, formidling, og organisasjonsstyring i sin 

helhet. Dette gå muligheten til å få testet ut rekkevidden av vår/e teknisk infrastruktur og verktøy 

(plattformer osv.), system og praksis for bruken av infrastrukturen på tvers av høgskolen og eksternt 

mot studenter og samarbeidspartnere, samt hvilke kunnskaper og kompetanse vi har knyttet til 

digital undervisning, kommunikasjon og saksbehandling.  

Rektor har våren 2021 tatt initiativ til å se på hvordan VID kan følge opp og ta lærdom fra erfaringene 

for å være godt rustet når pandemien er over. Formålet vil være å ta en aktiv tilnærming til 

forandringer pandemien har gitt oss og forberede oss på varige endringer som omgivelsene gir oss, 

samt utnytte muligheter for endring som VID selv kan initiere for å styrke VIDs posisjon som 

utdannings- og forskningsinstitusjon. Hensikten er å sikre og styrke kvaliteten, styrke 

bærekraftsprofilen og tilrettelegge for grønt skifte, styrke det økonomiske handlingsrommet, samt 

utnytte den digitale kompetansen vi har ervervet gjennom pandemien. Det vurderes om det skal 

formuleres konkrete retningslinjer som kan være til hjelp til videre utvikling. 

Digitaliseringsrapporten vil ikke foregripe konklusjonene rundt dette arbeidet, men være en ressurs i 

kartleggingen.   
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3. Nåsituasjonsbeskrivelse for VID 

Analyseprosess  

For å kunne vurdere VIDs utfordringer knyttet til digitalisering og sette et målbilde med passende 

tiltak har det vært nødvendig å samle inn informasjon, kartlegge og analysere data knyttet til 

utdanning, forskning og administrativ støtte (A). Dette gjorde det mulig å beskrive (B) nåsituasjonen 

eller den nåværende tilstanden knyttet til disse feltene, og trekke dette opp til et overordnet nivå. 

Med dette som bakteppe ble et felles (C) målbilde fastsatt, samtidig som konkrete (D) tiltak for å nå 

målene ble formulert. Denne prosessen kan illustreres på følgende måte: 

 

Som nevnt innledningsvis er den nye nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-sektoren utarbeidet 

av Unit førende for hvordan VID anlegger sitt digitaliseringsarbeid. Den nye digitaliseringsstrategien 

vil dermed fungere som et bakteppe for VIDs satsning der noe vil være sammenfallende på nasjonalt 

nivå, og noe vil være spesifikt for høgskolen. VID vil forsøke å forsterke de seks innsatsområdene som 

denne strategien formulerer gjennom høgskolens eget særpreg. Samtidig vil denne fremgangsmåten 

også gjøre det mulig for VID å nærme seg sektoren mer i tenkning. Dessuten har innsatsområdene så 

breie nedslagsfelt at det er stor fleksibilitet i tilnærmingen. Innsatsområdene er: (1) alle 

kunnskapssøkende i sentrum, (2) digital kompetanse i alle fag, (3) pedagogisk innovasjon, (4) åpen 

forskning og nye forskningsmuligheter, (5) fra data til meningsfull innsikt, og (6) sammen er vi 

sterkere. Innsatsområdene vil bli beskrevet i detaljer i kapittel 4 (Målbilde og tiltak for VID).  

Det er viktig å betone at den nasjonale digitaliseringsstrategien illegger utdanningsfeltet mer tyngde 

enn forskningsfeltet. Derfor vil også rapporten har mest utdanningsfokus.  

Kartlegge data og vurdere utfordringer  

Analyse av delområdene   

Analysen dekker tre områder som er tett knyttet til VIDs kjernevirksomhet, nemlig det å tilby 

kvalitetsutdanning gjennom god undervisning og veiledning, drive samfunnsnyttig forskning og 

relevant formidling. En sømløs administrativ støttetjeneste skal støtte opp under denne 

kjernevirksomheten. Tre delgrupper av arbeidsgruppen for digitalisering har arbeidet med å samle 

A) Kartlegge data 
og vurdere 

utfordringer

B) Beskrive den 
samlede 

nåsituasjonen 

C) Definere et 
felles målbilde

D) Formulere 
tiltak til 

implementering
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data og kartlegge situasjonen innenfor hvert område (utdanning, forskning og administrative 

støttetjenester). For å kunne ta ut sammenlignbar informasjon ble det skilt mellom: 

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 

2. System eller praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

3. Kompetanse og kunnskaper om optimalisert bruk av teknisk infrastruktur og system  

Kort om VIDs resultater i 2020 

Før nåsituasjonsbeskrivelsen kan det være nyttig med en kort oversikt over noen sentrale resultat 

VID oppnådde i 2020, og som det rapporteres om nasjonalt.   

Selv om 2020 var preget av et år med uforutsette utfordringer for hele universitets- og 

høgskolesektoren, har VID opplevd vekst,6 og har nå ca. 5300 studenter og 520 ansatte fordelt på fire 

studiesteder. VID har gjennom mange år hatt stigende opptakstall på alle nivåer av utdanningene. På 

tross av pandemien har VID opplevd økt produksjon og gode resultater knyttet til 

utdanningsvirksomheten i 2020. Studiepoengproduksjonen i 2020 har økt med ca. 4,2 prosent 

sammenlignet med 2019 og antall kandidater uteksaminert ved VID i 2020 er 6,4 prosent høyere enn 

i 2019. Innenfor forskning oversteg publiseringsaktiviteten for 2020 også fjorårets resultat med en 

kraftig vekst hos de fleste og hele 0,9 publiseringspoeng per faglige årsverk (2.0 pr førstestilling). 

Med tanke på 2021 er det hyggelig å konstatere at årets søkertall viser at rekordmange studenter 

ønsker plass ved studier hos VID fra høsten 2021. Samlet sett har VID 30 prosent flere søkere enn i 

2020, og antall førsteprioritetssøkere har økt med hele 72 prosent. VIDs nye satsninger på deltids og 

desentralisert sykepleie- og vernepleieutdanning i Sandvika, Helgeland og i Bergen har blitt svært 

godt mottatt. Som et eksempel er det i Sandvika 23 førsteprioritetssøkere til hver studieplass for 

deltid vernepleie. På Helgeland er det 6,5 førsteprioritetssøkere per plass i sykepleie. Samtidig har vi 

en fin oppgang på førsteprioritetssøkere også til våre sykepleieutdanninger i både Bergen og Oslo. 

Selv om det er gledelig å konstatere gode resultat i en krevende tid har VID også utfordringer knyttet 

til rask omstilling til digitale løsninger av kjernevirksomheten, og de administrative støttetjenestene.  

Årsrapporten for utdanningskvalitet for VID viser behov for et løft innenfor digitalisering. To ferske 

studentevalueringer gir et visst grunnlag for å vurdere hvordan studentene opplever den digitale 

utdanningskvaliteten på VID: studiebarometerundersøkelsen 2020 og VIDs læringsmiljøundersøkelse 

fra inneværende semester. VID scorer noe lavere på studentenes tilfredshet med bruk av digitale 

verktøy i utdanningen enn nasjonalt gjennomsnitt (3,1 av 5 mot 3,3), og noe lavere enn VIDs score 

 
6 Se Årsrapporten for VID vitenskapelige høgskole 2020 for mer detaljer: https://vid.no/filer/arsrapport-2020/ 
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var i 2019 (3,3). 7 ShoT-undersøkelsen i 2021 gir også en viktig tilbakemelding på at studenter i hele 

sektoren har klare tegn på slitasje innenfor psykisk helse. Dette er et viktig bakteppe for VIDs 

satsning på digitalisering.  

Beskrivelse av den samlede nåsituasjonen  

Hvordan utfordrer eller bekrefter funnene av kartleggingen beskrivelsen av VID når vi vurderer 

digitaliseringsarbeidet? Kartleggingen har gitt beskrivelse av nåsituasjonen ved VID innenfor 

utdanning, forskning og adminstrative støttetjenester med utgangspunkt i parameterne nevnt 

overnfor: 1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.), 2. System eller praksis for bruk av 

teknisk infrastruktur, og 3. Kompetanse og kunnskaper om optimalisert bruk av teknisk infrastruktur 

og system. 

Utdanning  

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 

• Selv om det er flere verktøy tilgjengelig (som BigBlueButton, Zoom og Teams) oppleves det 

som om VID mangler gode digitale verktøy for undervisning, og at det er restriksjoner når det 

gjelder innkjøp av alternative verktøy. Canvas fungerer internt på en utdanning, men vi bør ha 

andre plattformer for studenters tilgang til det større fagmiljø på VID.  

• Innen praksisveiledning og oppfølging har VID ikke velutviklede digitale systemer for det. 

Innenfor sykepleie er vurderingsverktøyet RESPONS utviklet og tatt i bruk i Oslo, men dette 

systemet er ikke digitalt og baserer seg foreløpig på papirskjemaer og scanning av 

dokumenter. Når det gjelder praksisadministrasjon er det igangsatt et prosjekt for å forberede 

implementering av det nasjonale systemet Arbeidslivsportalen.  

• VID implementerte fra 2017 det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment, men 

mulighetene for ulike digitale vurderingsformer som ligger i systemet synes å være utnyttet i 

liten grad.  

• Krav om teksting av videoleksjoner er innført (på nasjonalt nivå) uten at det er tilført økte 

ressurser. Kravet fordrer mye ekstra arbeid for å få til gode resultater, og det må utvikles 

bedre systemer for å automatisere prosessen.  

• Internasjonalisering er et område hvor digitalisering er et viktig utviklingsområde, blant drevet 

av EU-krav. Det digitale systemet for studentutveksling Mobility Online må videreutvikles for å 

kunne fungere tilfredsstillende med dagens krav.  

• Det oppleves at VID mangler en god arena for å kommunisere med studenter og ansatte. Per i 

dag er informasjon spredt i mange kanaler, f.eks. VID.no, epost, Felleslager, Teams, Canvas etc. 

 
7 https://www.vid.no/nyheter/studiebarometeret-for-2020/ 
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Det oppleves at en samlet strategi mangler. VID mangler også et intranett som arena for 

kommunikasjon mellom ansatte. Ikke alle har tilgang til VPN og VPN fungerer ikke så godt. 

Tilgang hjemmefra til e-ressurser for ansatte og studenter reguleres av tjenesten EZProxy, noe 

som har blitt ekstra viktig under pandemien. Oppdateringer av konfigurasjonsfil og system må 

gjøres med jevne mellomrom for at tilgangen skal fungere. 

• Studieseksjonen gjenopptok prosjekt om implementering av systemet EpN (emneplan på nett) 

høstsemesteret 2020, og det forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Implementering av EpN vil 

bidra til automatisering av dataoverføring til VIDs nettsider, samt at det vil gi økt kvalitet i 

saksbehandlingen knyttet til godkjenning av studieplaner og emnebeskrivelser.  

• Det er manglende felles verktøy for innhenting av data for kvalitetsarbeidet som utføres i 

fakultetene. Denne data-innhentingen gjøres i stor grad manuelt og kunne med fordel vært 

effektivisert ved hjelp av digitale løsninger som avlaster studieledere i dette administrative 

arbeidet, og kan frigjøre tid til analyse av disse data, fremfor å bruke tid på å lete på ulike 

nettplattformer etter relevant info. 

2. System/praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

• VID har mange ulike systemer og ulik forvaltningspraksis knyttet til registrering og oppfølging 

av tilstedeværelse i undervisningen. Dette oppleves som krevende.  

• TimeEdit har vært VIDs digitale system for timeplanlegging helt siden etableringen i 2016. 

Systemet oppleves som lite dynamisk når endringer må gjøres. Forarbeidet som gjøres før 

registrering i TimeEdit preges av mye manuelt arbeid.  

• Det meldes om behovet for et bedre system for å melde inn avvik, systemene våre for klager 

er tungrodde.8  

• Det vises til behov for et støttesystem for dokumentasjon av kvalitetsarbeid, og innhenting av 

relevant data fra ulike kilder for å forenkle arbeidet med kvalitetsutvikling. 

3. Kompetanse og kunnskaper om bruk av teknisk infrastruktur og system  

• Når det gjelder den praktiske bruken av verktøyene oppleves det at det ikke legges til rette for 

opplæring på en helhetlig måte på tvers av organisasjonen. Det oppleves ikke at innovativ 

tekning rundt undervisning- og pedagogiske metoder støttes og foretrekkes. Dessuten 

oppleves det at studielederstillingene preges av mye administrasjon som går på bekostning av 

faglig utvikling og ledelse. 

• Utdanningsfeltet må få lettere tilgang til publikasjoner, bygge læringsrom som ikke er helt 

åpne på nett, fokus på prosjektresultat fra løpende prosjekter, blogger som inngår i læringsløp. 

 
8 Dette er relevant opp mot felleshøringen om avvik: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-111-l-
20202021/id2840742/ 
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Forskning  

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 

• VID har en forskningsserver som kan brukes for ansatte i VID og samarbeidsprosjekter i VID når 

det gjelder særlige persondata. Det arbeides med løsninger for samarbeidsprosjekter med 

eksterne og for masterstudenter i VID. VID arbeider med ulike løsninger for langtidslagring av 

data, blant annet er NSD arkivering tilgjengelig.  Avdeling for forskning er i ferd med å 

analysere en undersøkelse om verktøy for forskning i VID. Foreløpig viser undersøkelsen at 

ansatte er relativt fornøyde, men det er noen verktøy som må anskaffes. Særlig gjelder dette 

artikkeldatabaser.   

• VID bør vurdere ulike digitale plattformer for synliggjøring av vitenskapelig publisering, 

formidling og forskningsprosjekter. 

2. System/praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

• Plan S må forankres i toppledelsen i VID og følges opp i enhetene. Implementering av 

Nasjonalt vitenarkiv skal etter planen bidra til enklere gjennomføring av Plan S. 

• Det rapporteres om lite gjenbruk av forskningsdata i Norge generelt og i høgskolen spesielt. 

Det arbeides nå med at alle forskningsprosjekter skal ha en datahåndteringsplan 

• Det er manglende felles verktøy for oversikt over innsendte og innvilgede søknader, status i 

pågående prosjekter, budsjett og partnere. Det oppleves at det fremdeles er begrenset bruk 

av prosjektstøttesidene, f.eks. innmelding av prosjekter via nettskjema. Prosjektstøtteteamet 

har innskrenket oversikt nå som prosjektporteføljen blir større og det blir flere i teamet. Dette 

gjør det vanskelig å følge opp samt å gi relevant informasjon/råd, f.eks. vedrørende 

sammensetningen av prosjektporteføljen, eksisterende nettverk, partneravtaler og mulige 

synergier.  

3. Kompetanse og kunnskaper om bruk av teknisk infrastruktur og system  

• Alle ansatte i VID må øke sin kompetanse med hensyn til personvern i forskning, bruk av 

digitale verktøy. Avdeling for forskning bør ansette en stilling som arbeider med akademisk 

IKT. Denne fagressursen må arbeide tett med team forskningsdatahåndtering og IT seksjonen. 

• Få vitenskapelig ansatte i VID bruker Orcid.  

• Cristin systemet blir nå oppdatert av Unit og vil bli moderne og funksjonelt.  

  

Administrative støttetjenester  

1. Tilgjengelig teknisk infrastruktur (plattformer, osv.) 
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• Vi har mange systemer, men igjen helhetlig strategi for bruken av systemene. Fordrer bedre 

samspill mellom kommunikasjon, som har fokus på brukersnittet, SLIPP, som har den 

pedagogiske kompetansen, og IT, som har systemteknisk kompetanse. Bedre rolleavklaringer 

er avgjørende slik at brukerne får det beste utgangspunktet de kan få.    

• Det er behov for å forbedre VIDs samlede utviklings- og innkjøpsstrategisk arbeid. I dag gjøres 

innkjøp og investeringer i stor grad desentralisert i organisasjonen, noe som vanskeliggjør det 

overordnede strategiske arbeidet med dette feltet. 

• Datainnsamling oppleves som svært personavhengig. HR-data som lønnstrinn, ansettelsestid, 

oversikt over ferie osv. må være tilgjengelig for fakultetsledelsen slik at ressursplanleggingen 

blir effektiv. Viktig å vurdere om man skal kjøpe inn denne tjenesten eller lage den selv. 

Verktøy som simployer kan være en løsning. Slik det fungerer nå kan ikke VISMA brukes til 

annet enn å godkjenne regninger. Å lete frem HR-data har blitt en tung manuell, lite effektiv 

prosess.  

• Registrering av nyansatte er en utfordring. Det er et tilbakevendende problem at det tar lang 

tid. Det finnes prosedyrer for dette, men det oppleves vanskelig for ledelsen få fart på en sak 

som har stoppet opp – og det skjer litt for ofte. Relasjonen mellom HR og IT i denne prosessen 

er vanskelig for en leder å få helt tak i, og derfor vanskelig å vite hvor man skal henvende seg 

når det stopper opp.  

2. System/praksis for bruk av teknisk infrastruktur 

• Det oppleves at IT-seksjon er driftsorientert med fokus på å skaffe utstyr og få ting til å virke, 

at de har mange kunder, og at det er et potensial for å jobbe mer med innovasjon, utvikling og 

forbedring. Det er ønske om at det utvikles en enhetlig, fysisk og digital førstelinjetjeneste. I 

denne sammenheng oppleves det at helpdesk ikke fungerer optimalt.  

• Når det gjelder utrulling av digital infrastruktur er det tidvis uklart hvem som egentlig har 

hånden på rattet. Innføring av Teams er et godt eksempel. IT gjør sin del av jobben, men det er 

ikke tydelig hvem som har ansvar for hvordan Teams skal implementeres og hva det skal 

brukes til. Dette gir rom for en tilfeldig og lite enhetlig bruk av det digitale verktøyet på tvers 

av enhetene. 

• Vi bør sette de samme krav til internkommunikasjon relatert til administrative støtteressurser 

som vi setter til ekstern kommunikasjon relatert til våre kjerneverdier. Universell utforming, 

omtanke for enkeltmennesker og god og tydelig kommunikasjon må også være idealer for vår 

IT-infrastruktur.   

• Viktig å ha med studentenes perspektiv, mer blir nettbasert, inkludert studiene, trenger en 

helhetlig brukeropplevelse. Enkle grep til å bygge communities.  
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• Digitale administrative løsninger oppleves som fragmenterte og mangelfulle. Systemene er lite 

brukervennlige og snakker ikke godt nok sammen. Det er mangelfull standardisering av 

oppgaver, slik alt blir veldig manuelt og oppstykket. Nyttig med interne retningslinjer for 

standardisering.   

3. Kompetanse og kunnskaper om bruk av teknisk infrastruktur og system  

• Derfor er behov for større eierskap i arbeidsprosessen slik at oppgavene fullføres effektivt fra 

start til slutt av én ansvarlig. Det er også et behov for at de ansatte oppdaterer egen 

informasjon fremfor at administrasjonen skal gjøre dette. 

• Videre er det behov for bedre samhandling omkring forskjellige digitaliseringsprosesser i 

virksomheten, og at ett miljø, en dirigent, ivaretar et overordnet ansvar.  

 

Konklusjon  
Med dette som utgangspunkt kan vi trekke følgende slutninger på tvers av feltene.  

1. VID har en stor andel teknisk infrastruktur og verktøy tilgjengelig, men mangler en helhetlig 

tilnærming til hvordan integrere bruken av de enkelte løsningene på tvers. Dermed oppleves 

det at systemene ikke snakker med hverandre. Det krever mye manuell oppfølging for å 

stenge informasjonsgapene som oppstår.  

2. I de tilfellene nye verktøy rulles ut og operasjonaliseres, oppleves det som en hastig prosess, 

som ikke har tatt høyde for tilstrekkelig relevant og tilpasset opplæring for ansatte. Det 

kompromitterer optimal anvendelse av systemene.  

3. Det er behov for å avstemme med brukerne hvilke nye verktøy organisasjonen skal gå til 

innkjøp av.  

4. Utrullingen av enkelte tjenester er kompliserte og krever god samhandling mellom flere 

enheter som er ment å serve resten av organisasjonen. Det er et behov for tydeligere 

rolleavklaring og ansvarsdeling mellom dem.  

5. Utnytte potensialet for å robotisere tjenester knyttet til studentservice (for eksempel opptak 

og nærværsregistrering).   

6. Digital pedagogikk krever kunnskap og tid å sette seg inn i, og ikke minst omsette til gode e-

læringskurs. Det fremstår som et behov at pedagoger har et e-læringssystem tilgjengelig.  

7. Det er viktig å angi VIDs digitale modenhet. Det anslås at VID er i startgropa for digital 
transformasjon. 
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Innspillene som har blitt sendt inn fra de ansatte gjennom medvirkningsprosessen gjenspeiler disse 

slutningene.9  

Noe som ikke ble fanget opp av nåsituasjonsanalysen var bruk av big data (intern data) og avansert 

læringsanalyse-/teknologi for å øke læringsutbytte og bruk av data og statistikk i 

forbedringsprosesser. Dette er et felt det er ønskelig å ha fokus på. Se mer detaljer om dette i 

anbefalingene i kapittel 5. 

4. Målbilde og tiltak for VID 

Målbilde for VID 

På bakgrunn av nåsituasjonsanalysen kan det settes et målbilde for VID. Utformingen av målbildet 

bør basere seg på overordnede arkitekturprinsipper for hvordan digitaliseringen skal styres. En 

vellykket satsning på digitalisering trenger overordnede arkitekturprinsipper. Dette gjør det mulig å 

avklare tilnærming og avgrense praksis opp mot satsningen. Det kommer også tydelig frem av 

nåsituasjonsanalysen at det mangler helhetlige prinsipper for dette arbeidet. 

Følgende prinsipper som skal ligge til grunn for VIDs digitaliseringsarbeid ble formulert, etter 

inspirasjon fra Digitaliseringsdirektoratet:10 

 
9 https://vid.padlet.org/iselin_b_y/gu21r4tz63fw1qni 
10 https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/overordnede-arkitekturprinsipper/1065 

1 Målsetting om en mest mulig enhetlig arkitektur som letter styring, forvaltning og drift av 

systemporteføljen. 

2 Brukerinvolvering i valg av løsninger og testing av disse basert på deres innsikt i funksjonelle 

behov. 

3 Åpne beslutningsprosesser og synlighet om hvordan beslutninger blir tatt.   

 

4 Faglige og pedagogiske behov skal legges til grunn i anskaffelser, valg og 

implementeringsprosesser.  

5 Benytte primært de fremste teknologiske løsningene fra UH-sektoren der det er 

hensiktsmessig for VID. Vurdere løsninger fra andre sektorer der det er nødvendig. 

Mulighetene i eksisterende teknologiske løsninger og programvare skal vurderes før man 

vurderer nyanskaffelser. 

6 Personvern, informasjonssikkerhet, prinsipper og retningslinjer for 

forskningsdatahåndtering og forskningsetikk skal ivaretas. 
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Målbildet er:  

VID skal være best på å utdanne profesjonsutøvere innenfor vår fagprofil (helse- og sosialfag, 

pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi), og levere praksisnær forskning som svarer på 

samfunnsutfordringer, gjennom et inspirerende digitalt og fysisk læringsmiljø til 

kunnskapssøkende uavhengig av hvor de bor. 

Målbildet er ment å inkorporere bredden av hvordan VID vil posisjonere seg opp mot de seks 

sentrale innsatsområdene presentert i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-sektoren 

2021-2025 fra Unit. Delmålene som inngår i dette større målbildet, vil bli presentert i flere detaljer i 

dedikerte foiler under.  

Følgende motto skal illustrere VIDs særpreg som kunnskapsaktør:  

Digitalisering som treffer.  

 

Mottoet oppsummerer VIDs tilnærming som en tradisjonsrik utdannings- og forskningsaktør som 

tilbyr kompetanse og kunnskap samfunnet trenger. Samtidig er vi en privat aktør som er fleksibel og 

fremoverlent, og som ønsker å bli ledende innenfor nettstudier, samlingsbaserte (heltid og deltid) og 

fleksible studieløp for kunnskapssøkende i alle faser av livet. Hos oss skal det være enkelt å sette 

sammen et fullt studieløp med spennende moduler heltid, deltid eller som faglig påfyll. Det skal være 

et transparent, sømløst tilbud åpent for alle. Gjennom ansatte med sterk pedagogisk og digital 

kompetanse skal vi tilby løsninger som inspirerer til studentaktiv læring.   

 

Tiltak som passer 
For å nå målbildet trengs det tiltak som passer og er realistiske å oppnå både tids- og ressursmessig, 

og som tar høyde for at alt henger sammen med alt. Tiltakene er avhengig av å lykkes på flere felt. 

For å se tydelig sammenheng mellom målbildet og relevante tiltak presenteres disse i sammenheng. 

Her følger seks foiler som hver og en er knyttet til Units seks innsatsområder. Det er nyttig å belyse at 

beskrivelsen av hvert innsatsområde er ført i pennen av Unit etter konsultasjon med UH-sektoren. 

Beskrivelsen er inkludert nedenfor for å gjøre det lettere for leseren å se bredden av hvert 

innsatsområde.  
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Innsatsområde 1 

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil at feltene utdanning, forskning og 

administrativ støtte henger sømløst 

sammen til beste for studenter og 

ansatte.  

• VID vil tilby god utdanning, veiledning, 

og forskning innenfor våre fagfelt via 

digitale løsninger.  

• VID vil gi studenter god oppfølging enten 

de er fysisk ved campus eller koblet på 

digitalt.  

 

1. Utvikle gode læringsmiljø (uavhengig av om de 

er fysiske eller digitale). 

2. Videreutvikle fleksible utdanninger og 

studentaktive undervisnings- og 

vurderingsformer (inkludert praksisveiledning 

og oppfølging) tilpasset VIDs studieportefølje 

og digitalt tilrettelagte utdanningstilbud. 

3. Implementere og/eller videreutvikle 

Arbeidslivportalen, EpN (emneplan på nett) og 

Mobility Online for utveksling. 

4. Vurdere verktøy for digitale vurderingsformer. 

5. Etablere et system for meldinger for avvik.  

6. Utvikle en kommunikasjonsplattform for 

studenter (‘min side’). 

7. Legge til rette for universell utforming i alle 

ledd og alle nivå. 
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Innsatsområde 2

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil tilby gode desentraliserte 

studietilbud. 

• VID vil motivere til digitalt kompetente 

studenter og ansatte.  

• VID vil ta høyde for at digitalisering ikke 

alltid betyr fristilt tid, men at 

digitaliseringsprosesser tar tid for å 

lykkes.  

 

8. Utvikle ansattes digitale basiskompetanse.  

9. Anvende digitale løsninger på en pedagogisk 

hensiktsmessig måte for å fremme kvalitet i 

utdanning og forskning. 

10. Formulere en fellesstrategi for VID for 

utviklingen av desentraliserte studietilbud. 

11. Styrke digital kompetanse for studentene 

avspeiles i studieplanarbeid (f.eks. bruk av 

teknologi i profesjonsutdanninger). 

12. Ivareta etiske perspektiver på digitalisering.  

13. Stimulere til/bygge opp en god digital kultur 

med psykologisk trygghet. 
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Innsatsområde 3 

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil tilby opplæring og utvikling av 

kompetanse i nye læringsformer og 

fremme insentiver for å drive digital 

pedagogisk innovasjon.  

• VID vil bli kjent for aktiv og 

hensiktsmessig pedagogisk bruk av 

digitale løsninger for å fremme kvalitet i 

utdanning og forskning. 

• VID vil at undervisning på campus brukes 

primært til studentaktiv læring med vekt 

på interaksjon, dialog, samarbeid, 

veiledning og ferdighetstrening. 

14. Ta i bruk infrastruktur, programvare og digitale 

verktøy som støtter varierte lærings- og 

vurderingsformer, og som bidrar til 

studentenes læring. 

15. Gjøre tilgjengelig midler, tid og andre ressurser 

til å drive pedagogisk utviklingsarbeid.  

16. Utvikle kultur og rammer for internt samarbeid 

(inkludert på tvers av campus) og 

sektorsamarbeid rundt utvikling og fornyelse 

av fag og emner. 

17. Sikre at studentenes fagspesifikke digitale 

kompetanse, inkludert problemstillinger 

knyttet til etikk, skikkethet og sikkerhet, er 

uttrykt i læringsutbyttebeskrivelser, lærings- 

og vurderingsformene i studieplanene. 

18. Vurdere anskaffelse av læringsressursarkiv 

(f.eks. DLR fra Unit), som et ledd i etableringen 

av en felles kultur for deling og gjenbruk av 

digitale læringsressurser.  
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Innsatsområde 4

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil jobbe for å hviske ut 

skillelinjene mellom utdanning og 

forskning. 

• VID vil bli bedre på deling av 

forskningsresultat og forskningsdata 

gir nye muligheter for nyskapende 

samarbeid.  

 

19. Stimulere til grunnleggende, faglig 

utdanningsutvikling gjennom kobling av 

utdanning og forskning. 

20. Styrke kompetansen i digital teknologi og åpen 

forskning blant forskere og administrativt 

personell. 

21. Øke kompetanse om personvern i forskning. 

22. Utvikle funksjonaliteten i VIDs forskningsserver 

for sensitiv data, også for eksterne samarbeids- 

og masterprosjekter.   

23. Ta i bruk løsninger for langtidslagring/deling av 

data (f.eks. NSD arkivering, lagre åpnet eller 

ikke). 

24. Sikre tilgang til Units transformative 

tidsskriftavtaler for publikasjoner med høy 

internasjonal kvalitet og relevans for å øke 

kvaliteten på forskningen og 

publiseringsaktiviteten i VID. 
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25. Vurdere ulike digitale plattformer for å 

synliggjøre vitenskapelig publisering, formidling 

og forskningsprosjekter. 

26. Innføre en datahåndteringsplan for alle 

forskningsprosjekter. 

27. Støtte alle vitenskapelig ansatte til å ta i bruk 

Orcid.  

28. Etablere mer sømløse rapporteringssystem 

(inkludert oversikt over innsendte søknader) og 

rutiner for økonomistyring av/for 

forskningsprosjekter.  

29. Bidra til utvikling og formidling av misjons- og 

diakoniarkivets digitale samlinger. 

 

Innsatsområde 5 

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil benytte sin nærhet til 

kommuner, helseforetak, 

sivilsamfunnsorganisasjoner å utnytte 

30. Gjøre bruk av systemer og infrastruktur for 

datafangst, lagring og gjenbruk. 
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potensialet for deling og gjenbruk av 

data.  

• VID vil jobbe mer kunnskapsbasert og 

nyttiggjøre oss av data som 

digitalisering gir til beste for 

studentenes læring.  

31. Etablere en helhetlig styring og ledelse av 

informasjonssikkerhet og personvern, som 

fundament for deling og gjenbruk av data. 

32. Gjøre kompetanseheving innen digital 

informasjonssikkerhet obligatorisk for 

undervisere, forskere og administrativt personell 

for å fremme sikker lagring, deling og arkivering 

av data. 

 

Innsatsområde 6

 

Målbilde  Tiltak  

• VID vil motivere ansatte og studenter til 

felles giv.  

• VID vil skape trygge rammer for 

høgskolens digitaliseringskultur.    

33. Legge til rette for helhetlig styring av systemer 

ved VID med god rolleavklaringen når det 

gjelder måten enhetene skal arbeide sammen 

til beste for de ansatte og studentene.  

34. Bygge opp administrative støttetjenester ved 

hver campus.  

35. Planlegge for hvordan tiltakene skal tas videre 

i enhetene. 
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Konklusjon  
Hvis vi oppsummerer målene innenfor hvert av de seks innsatsområde til Unit ser vi at VID ønsker å 

ta i bruk gode verktøy som fremmer pedagogisk læring, veiledning og oppfølging digitalt og fysisk på 

campus, tilby studier som er desentraliserte, samlingsbaserte og fleksible, gi studenter og ansatte 

kunnskapene de trenger til å bruke verktøyene, dele forskningsresultat- og data som gir muligheter 

for nyskapende arbeid, jobbe kunnskapsbasert ved å nyttiggjøre oss av data til beste for studentenes 

læring, og tilby sømløse administrative tjenester. VID ønsker å skape en felleskultur med trygge 

rammer rundt digitaliseringsarbeidet som tar høyde for at digitale endring tar tid og krever ressurser.  

For å nå disse målene kreves det en rekke tiltak som nødvendigvis må favne ulikt og besitte 

varierende presisjonsnivå. Flere av disse vil dessuten være relevante inn i andre prosesser. Dette 

adresseres i mer detalj i kapitel 5 (Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’). Uansett vil det være nyttig 

å prioritere de viktigste tiltakene innenfor hvert innsatsområde med tanke på hvor VID ønsker å være 

i den nærmeste fremtiden.  

1. Videreutvikle fleksible utdanninger og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer 

(inkludert praksisveiledning og oppfølging) tilpasset VIDs studieportefølje. 

2. Utvikle ansattes digitale kompetanse, engasjere til pedagogisk utvikling, og fremme en god 

digital kultur med psykologisk trygghet. 

3. Utvikle kultur og rammer for internt samarbeid (inkludert på tvers av campus og gjennom 

kobling av utdanning og forskning, og sektorsamarbeid rundt utvikling og fornyelse av fag og 

emner. 

4. Styrke kompetansen i digital teknologi og åpen forskning blant forskere og administrativt 

personell. 

5. Gjøre kompetanseheving innen digital informasjonssikkerhet obligatorisk for undervisere, 

forskere og administrativt personell for å fremme sikker lagring, deling og arkivering av data. 

6. Planlegge for hvordan tiltakene skal tas videre i enhetene gjennom medvirkning av de 

ansatte. 

 

5.  Anbefalinger og ‘livet etter rapporten’   

Formålet med denne rapporten har vært å presentere et øyeblikksbilde av bredden av 

digitaliseringsaktiviteter ved VID innenfor feltene utdanning, forskning og administrative tjenester, 

og formulere et målbilde og tiltak som er med å forsterke de seks innsatsområdene Unit legger til 

grunn i den nasjonale digitaliseringsstrategien. Øyeblikksbildet har pekt på områder der VID har 

særlige utfordringer, oppsummert i syv punkter på side 16, som knytter seg til behov for helhetlig 
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tilnæring til hvordan integrere bruken av de enkelte digitale løsningene på tvers, tilpasset opplæring i 

bruk av verktøyene for de ansatte, og formålstjenlig samhandling mellom enheter som er ment å 

serve organisasjonen. Videre er det behov for å utnytte potensial for robotisering av tjenester, og 

støtte opp under digital pedagogikk. Det anslås at VID er i startgropa for digital transformasjon.  

Gjennom nåsituasjonsanalysen har det blitt satt et passende målbilde som tar opp i seg områder som 

krever oppmerksomhet og satsning, og formulert effektive tiltak som kan føre virksomheten samlet 

mot måloppnåelse. Det har utkrystallisert seg følgende behov for oppfølging:  

1. Sette et helhetlig anker- og kontrollpunkt i VID for utrullingen av digitale tjenester og system. 

2. Etablere en kompetanseordning som inkluderer tilpasset opplæring og kursing for ansatte 

som legges til VID-akademiet. 

3. Rulle ut pilotprosjekt rundt standardisering av administrative oppgaver knyttet til 

studenttjenester. 

4. Definere en eller flere ‘case’ som tar utgangspunkt i prosesser som fungerte mindre bra 

tidligere, og som har potensial til å sikre mer optimale prosesser i framtiden.  

5. Rigge IT-avdelingen på en slik måte at balansen mellom utviktling og drift ivaretas.  

6. Fortsette aktivitetene knyttet til et fellesløft for digitalisering blant de ansatte for å holde 

søkelys på digitalisering.  

7. Utvikle veikart som dimensjonerer aktiviteter ut i tid og som konkretiserer type verktøy og 

kompetanse som trengs fremover. 

Hvordan foreslås det å ta disse punktene videre? VID er i en dynamisk prosess med ny strategi for 

2022 til 2024, og som tar opp i seg flere viktige profilsaker, herunder digitalisering. Flere av punktene 

ovenfor vil på forskjellig måte bli ytterligere konkretisert i strategiprosessen. Startegiarbeidet er en 

oppfølging av anbefalingene fra internrevisjonsrapporten som kom i mars 2021, og som satte søkelys 

på behovet for å samkjøre prosesser knyttet til strategi, planer og budsjetter. Internrevisor anbefalte 

også at VID vurderer fordelen med porteføljestyring. Formålet med porteføljestyring er å få en 

helhetlig vurdering av endringsbehovet ved virksomheten og sikre riktig prioritering av prosjekter og 

tildeling av ressurser. Sammen med en fastsatt prosjektmetodikk vil vi kunne få god oversikt over 

porteføljene ved VID, og passe på at alle aktivitetene som finner sted rundt opp i enhetene på tvers 

av campus blir bekjentgjort og delt for å kunne ta ut fullt potensial. Dette er relevant inn mot punkt 7 

ovenfor, om å utvikle veikart, hvor ideen er å konkretisere verktøy- og kompetansebehov innenfor 

digitalisering. Til det trengs det komplett oversikt over porteføljene ved VID.  

Selv om mange aktiviteter som ligger tett opp til de som er diskutert i rapporten allerede er i prosess 

kreves det en langsiktig tilnærming for å lykkes. Spesielt med tanke på å bygge en 
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digitaliseringskultur kreves det engasjement og driv fra alle ledd i organisasjonen. VID har et godt 

utgangspunkt for å lykkes: (1) VIDs flercampusmodell betyr at digitale løsninger vil gå hånd i hånd 

med kommunikasjonsløsninger på tvers av campus, (2) VID holder på å bygge opp et kraftsentrum for 

pedagogikk og e-læring gjennom SLIPP som skal være en ressurs for hele høgskolen, (3) VIDs fagprofil 

knyttet til helse- og sosialfag er områder under stor utvikling hva angår tekniske, fremtidsrettede 

løsninger. Stikkord er velferdsteknologi, legemidler og teknologi, brukertilpasset medisinering, og 

effektivisering av omsorgstjenester. Her ligger det potensial som VID vil kunne ta ut når det gjelder 

egen tilnærming til fremtidsrettede studietilbud. Her ligger det også muligheter til å videreføre 

læring til andre fagfelt. Til slutt, (4) VID har vært igjennom en rask omstillingstid som følge av 

pandemien, og er i gang med et arbeid for å videreføre viktige endringer. Denne rapporten vil være 

relevant i arbeidet med å kartlegge endringer knyttet til digitalisering.  

På denne måten vil rapporten fungere som et levende dokument som leverer en rekke viktige 

premisser i arbeidet med å formulere ny strategi for VID 2022-2024. Samtidig ønsker VID å forholde 

seg til standarden som nå er satt i UH-sektoren, og bidra med å løfte digitalisering i en felles retning.  

 

6. Referanser og ressurser  

VID interne ressurser: 

Hva er din digitale virkelighet? Arbeidsgruppen for digitalisering ber om DIN tilbakemelding 

Studiebarometeret for VID 2020 

Studentene bak tallene og meningen bak ordene 

Tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet til VID for 2021 

Virksomhetsplan for VID 2020 og 2021 

Eksterne ressurser:  

Ansatte og studenter er ikke enig om hvordan koronaundervisningen har fungert  

DIKU, Pedagogikk, innovasjon og digital teknologi i utviklingsprosjekt i høyere utdanning  

Overordnede arkitekturprinsipper, Digitaliseringsdirektoratet 

UNIT, Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren 

 

https://vid.padlet.org/iselin_b_y/gu21r4tz63fw1qni
https://www.vid.no/nyheter/studiebarometeret-for-2020/
https://www.vid.no/nyheter/fra-vid-bloggen-studentene-bak-tallene-og-meningen-bak-ordene/
https://www.vid.no/filer/tilskuddsbrev-fra-kunnskapsdepartementet-til-vid-for-2021/
https://videducation.sharepoint.com/sites/VID-Arbeidsgruppefordigitalisering/Delte%20dokumenter/General/Arbeid%20med%20VIDs%20rapport%20p%C3%A5%20digitalisering/Virksomhetsplan%202020%20og%202021
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ansatte-og-studenter-er-ikke-enige-om-hvordan-koronaundervisningen-har-fungert/id2844300/
https://diku.no/rapporter/dikus-rapportserie-04-2021-pedagogikk-innovasjon-og-digital-teknologi-i-utviklingsprosjekt-i-hoegare-utdanning
https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/overordnede-arkitekturprinsipper/1065
https://www.unit.no/ny-digitaliseringsstrategi-uh-sektoren
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